
Gondolatok a könyvtárról
„Hiszek a könyv erejében, hiszek a kimondott és leírt emberi gondolat nagyságá-
gában."" írók sokasága vallja ezt a hitet Mórától Tolsztojig, Hemingwaytől Ibsenig. S
napjainkban mégis ennek hitelét látszik megkérdőjelezni az információhordozók
megszaporodott tömege: a tévé, a videó, a számítógép, sőt a képregény is.

Mi történik a világban, hol van és lesz helye a könyvnek, a könytárnak? És
még sorolhatnánk a nyugtalanító kérdéseket, melyeket nem is annyira megválaszol-
ni, mint inkább értelmezni kívánunk, bízva abban, hogy töprengéseink egy-egy pon-
ton talán rávilágítanak a kézenfekvő megoldásra is.

Az 1984-es frankfurti nemzetközi könyvkiállításon hangzott el egyebek között az
a kijelentés, miszerint a világ egy éves könyvtermelésének biztosításához 30 ezer
km2-nyi (Dunántúl nagyságú) erdőt vágnak ki. Ebben az adatban a folyóiratok nem
szerepelnek. Meddig bírja ezt az energiagondokkal küzdő világ? A könyvek, doku-
mentumok ára évről-évre emelkedik. Ez a tendencia — úgy tűnik — már nem állít-
ható meg. Az emelkedés nyugaton esetenként eléri az 50%-ot. Fenn lehet-e, fenn
kell-e tartani a könyvkiadást ezen az áron? Fokozható-e, fokozandó-e a kiadásra
szánt művek száma?

Ma már tényként állapítható meg, hogy a fejlett tőkés országokban a könyv-
kiadásra fordított összeg állandóan csökken. A csökkenés oka kézenfekvő: a számító-
gép és az audiovizuális technika kapja a felszabadító tőkét. Fogy a nyersanyag, ezért
a folyamat ismét csak megállíthatónak tűnik.

Ha ezt az utat kell a magyar könyvtárügynek is megcéloznia, akkor a kérdés-
feltevés már most elkerülhetetlen: mi lesz a demokratikus könyvtár gondolatával?
Ha csak néhány évtizeddel is előre akarunk tervezni, akkor mit kívánjunk elérni: a
számítógépes információ-lehívására alkalmas könyvtárhálózat, amely a könyvtárral
csak mint adattárolóval számol, vagy a mikrofilmes tárolási megoldást, amelynek
előnye, hogy mondjuk a 300 ezer könyvtári egységgel rendelkező Verseghy könyvtár
teljes anyaga egy közepes nagyságú szobában elfér? (Van már ilyen könyvtár!)

Ügy érzem, felelőtlenül leegyszerűsítenénk a problémakört, ha a fenti gondokra
a kérdésfeltevés aktualitását megkérdőjelező választ adnánk. Ugyanakkor ma még
alig-alig van módunk a korszerű technikára építeni, hiszen a gazdaságosságra törek-
vés minket is arra ösztökél, hogy a hagyományos megoldásokkal számoljunk. És hiá-
ba „álomhálózat" ma még a számítógépes könyvtárhálózat, mégis kell róla szólnunk,
mert a következő nagy lépés ebben elsősorban nem a könyvtárügyön, hanem a postai
hírközlés modernizálásán múlik majd.

A járható út éppen ezért az integráció lesz. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos
könyvtárnak integráns részévé kell, hogy váljon mind a számítógép, mind pedig a
tömegkommunikáció egyéb ága. A kis lépések taktikáját alkalmazva, nem szabad
tehát ma — a pénzszűkére hivatkozva — lemondanunk a könyvtár demokratikus
szolgáltatásainak a bővítéséről; meg kell viszont akadályoznunk annak a video-
vagy hanganyagnak a könyvtárba történő bejuttatását, amely csak üzleti céllal ké-
szült, s korlátozni, szelektálni kell a képregény-áradatot is. Adódik a kérdés: lema-
radtunk vagy csak megtakarítottuk a kísérletező államok könyvtárügyének zsák-
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utcáit? Nem költői a kérdés, mert ha jól érzékeljük a világ könyvtárügyének kérdő-
jeleit, akkor tőkét kovácsolhatunk néhány téves válasz elkerüléséből. Egy német író
könyvtárosoknak szánt tanácsa pl. így hangzik: „Hagyjátok abba a polcok rendez-
getését, hagyjatok föl azzal a gondolattal, hogy a könyvtár szent hely, hogy ott
csendnek kell lennie!" Azt javasolja, hogy a könyvtár ne csak bibliotéka legyen,
hanem legyen „aréna" az ifjúság számára, kávéház a felnőttek számára, játszóhely
a kicsik számára, vagyis legyen nyitott a könyvtár minden és mindenki számára.

A nyitottságot vállalva — úgy érzem — a „minden" határozatlansága ellen má-
ris szót kell emelnünk. Tény, hogy a modern könyvtárnak az ÁV-terem már ma
központi része. Sok nyugati könyvtárban az auidovizuális eszközök termét a játék-
terem előzi meg, s a könyvekhez e két csarnokon át vezet az út.

A mai könyvtáraknak „emberszaga" van még, oda nem szabad bevinni a tech-
nikát — vallják sokan. Mások azt állítják, hogy a könyvtár makacs szamárként
megvetheti a lábát, de akkor elhalad fölötte az idő. Kis túlzással élve: nem a könyv-
tár határozza meg tehát, hogy milyen legyen a fejlődése, hanem a társadalom igé-
nye. Az elvontnak tűnő gondolatok után lépjünk közelebb a mához, és vizsgáljuk
meg, hogy mire képes egy megyei könyvtár és hálózata ma, s a megoldás reményé-
ben érintsünk néhány gondot is.

Szent-Györgyi Albert közismert megállapítása szerint nem kell az egyénnek
teljességre törő lexikális tudást megcéloznia, de ismernie kell a tudományok lelő-
helyét, a könyveket; s tudnia kell azokban keresni. Ahhoz viszont, hogy a szük-
séges (kézi)könyvek az olvasó rendelkezésére álljanak, demokratikus társadalmunk-
nak a legdemokratikusabb módon — tehát ingyen — kell polgárai számára hozzá-
férhetővé tenni az irodalom, a tudományok és a művészetek felhalmozott kincseit,
azaz könyvtárakat kell fenntartania. Az olvasói, kutatói igények kielégítése érdeké-
ben az államnak egyfajta ismeretháztartást kell működtetnie, ismeretgazdálkodást,
kell foytatnia. Egy városnak, megyének az ismeretháztartása, ismeretgazdálkodása
pedig az ott működő könyvtár (könyvtárak) ügye. A könyvtár állománygyarapító,
feltáró, megőrőző és szolgáltató tevékenységével jól körülhatárolt feladatkört lát el,
és minden magyar állampolgár számára valóban ingyen áll rendelkezésre. Az alap-
tevékenységet kísérő rendezvények (író—olvasó találkozók, videó- szolgáltatások
stb.) csak színezik, de nem változtatják meg rendeltetését. így munkájának megíté-
lésében sem szerencsés azok fontosságát eltúlozni. Jó, ha a könyvtár regisztráló
és feltáró alaptevékenységével képes magát elengedhetetlenül fontossá tenni egy te-
lepülésen, s látogatóit nem (csak) rendezvényeihez tudja megnyerni. Még jobb, ha
a könyvtárnak módjában áll alaptevékenységéhez sorolni már most a számítógép
által közvetíthető információt is.

A könyvtárügy továbbfejlesztése szempontjából szinte elengedhetetlen, hogy
használóiban éljen egyfajta tulajdonosi — fenntartói szemlélet. Ezért a könyvtár
törekedjen mai olvasóiban már a jövő „könyvtári tudatát" kialakítani, hogy fejlő-
désének minden szakasza az olvasók igényeire adott válasz lehessen. Különösen fon-
tos ez most Szolnokon, ahol az új megyei könyvtár megépítése is csak társadalmi
igények kielégítéseként képzelhető el. Ezen a területen is kívánság, hogy a közér-
dek legyen a parancsoló, s a motivációs elem az, hogy a könyvtárainkban otthono-
san mozgó olvasó, kutató találja és kapja meg a számára szükséges információt, s
érezze magát otthon úgy, mint saiát dolgozószobájában. Mindennek személyi hát-
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tere a hivatását szerető ügybuzgalommal „megvert" könyvtáros, aki életet visz a
könyvek közé, aki nyitottságával, emberi magatartásával, tájékozottságával part-
nere lesz nemcsak a középiskolás diákoknak, hanem a műszaki szakembereknek, az
agronómusnak, a kórházi főorvosnak és a filozófiai professzornak egyaránt.

És itt meg kell állnunk egy gondolat erejéig. A megyei könyvtár és a hálózat
könyvtárainak nagyobbik része berendezéseit, felszereltségét tekintve ma még
messze van az otthoni dolgozószoba kényelmétől, s a könyvtárosok körében is hat
az anyagi okokra visszavezethető fluktuáció. Az előbbi az új megyei könyvtár meg-
épífésével oldódik meg, az utóbbiról viszont éppen a gondok miatt kell részlete-
sebben szólni. A pályát az elmúlt évben a megyei hálózatban kilenc könyvtáros vég-
zettségű szakember hagyta el, döntően azért, mert új munkahelyükön átlagosan
800,— Ft-tal magasabb bért kaptak. Számukra valószínűleg ez jelenti a fő moti-
vációs tényezőt. A mi számunkra viszont a figyelmeztetés nem is annyira a pályát
elhagyók viszonylag nagy számában rejlik, hanem annak kényszerű tudomásulvé-
telében, hogy helyüket egytől-egyig szakképzetlen vagy alacsonyabb szakképzettségű
munkaerővel lehetett csak betölteni. (Ha ugyanis a könyvtárügyet megfelelő ko-
molysággal kezeljük, akkor a szakképzett könyvtárosokhoz ugyanolyan erővel kell
ragaszkodnunk, mint pedagóguspályán a szakos pedagógusokhoz.)

Néhány példa:
Törökszentmiklósoh a középfokú végzettséggel rendelkező könyvtáros helyére

magyar—orosz szakos pedagógus került; a felsőfokú szakképzettséggel rendelkező
könyvtáros helyett viszont csak érettségizett, szakképzetlen dolgozót lehet beál-
lítani.

Szolnokon, a városi könyvtárban két felsőfokú végzettségű könyvtáros helyett
középfokú szakképzettségű, illetve érettségizett, szakképzetlen könyvtárost alkal-
maztak. Kunszentmártonban két, hosszú gyakorlattal rendelkező könyvtáros —
egyik felsőfokú, másik középfokú végzettségű — helyett a könyvtárvezető nem ka-
pott sem szakképzett, sem képesítés nélküli munkaerőt. Kisújszálláson a felsőfokú
szakképesítéssel rendelkező könyvtáros helyére középfokú végzettségű munkaerő ke-
rült.

Karcagon a szakképzetlen, de egyetemi végzettségű könyvtárost egyenlőre nem
tudták pótolni. Jászapátin a felsőfokú szakképesítéssel bíró könytáros utódja egy
szakképzetlen dolgozó lett. (A hálózati gondokkal szemben némi megnyugvást okoz-
hat az a tény, hogy a megyei könyvtárból munkaerő a jelzett időszakban nem távo-
zott el.) A fenti adatok csupán kilenc hónap személyi változását rögzítik, mégis fi-
gyelmet érdemelnek. Messzemenő következtetést belőlük a szakma presztízsének
esésére levonni talán még nem szükséges. Azt azonban jelzik, hogy a könyvtáro-
sok egy részének a megbecsülése nincs arányban a végzett munkával, s közérzetük
nem kielégítő.

A könyv és a könyvtár ügye hazánkban megbecsült része szocialista kulturális
felemelkedésünknek. Hogy a jövőben is betölthesse a kultúra őrzésében és közve-
títésében nélkülözhetetlen funkcióját, ahhoz a fejlődés feltételeit ma kell megala-
pozni.

DR. HORVÁTH KÁROLY
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